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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Inventarisatie belangstelling technische briefing ANWB over Elektrisch
Rijden Monitor 2018 op 12 december van 12.00-13.00 uur

Zaak:

Brief derden - ANWB te Den Haag - 26 november 2018
Aanbod ANWB voor technische briefing over Elektrisch Rijden Monitor 2018 2018Z22166
Welke leden melden zich aan voor deelname aan deze technische briefing?
De technische briefing vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4
ledenaanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is
niet
vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te
zorgen.

Voorstel:
Noot:

Wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het
Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 17 september 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het
Bouwbesluit 2012 (Landelijk asbestvolgsysteem LAVS) - 34679-7
Wenst u over dit ontwerpbesluit een VSO te voeren?

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Verdrag tussen Nederland en Costa Rica inzake luchtdiensten tussen
en via hun onderscheiden grondgebieden

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 november 2018
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica
inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; San
José, 18 juni 2018 - 35090-1
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het
verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan
uiterlijk op 23 december 2018 door de Kamer of door ten minste dertig leden
van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

5.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 november 2018
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van
het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Landelijk
asbestvolgsysteem LAVS) - 34679-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het ontwerpbesluit (Kamerstuk
34679, nr. 7).

Agendapunt:

Internationaal Verdrag inzake opleiding, diplomering en wachtdienst
van personeel van vissersschepen

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 november 2018
Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering
en wachtdienst van personeel van vissersschepen, 1995; Londen, 7 juli 1995 35085-(R2113)-1
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste en derde lid
en conform artikel 5, eerste en tweede lid van de Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter
uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 21
december 2018 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer
te kennen worden gegeven.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

Wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van
verontreiniging door schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 november
2018
Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen,
1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 13 april
2018 - 30952-319
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel
f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de
goedkeuring van de Staten-Generaal.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Wijzigingen van codes bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming
van verontreiniging door schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 november
2018
Wijzigingen van codes bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van
verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van
1978 daarbij; Londen, 13 april 2018 - 30952-321
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring
van de Staten-Generaal.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol tot wijziging van het
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door
schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 november
2018
Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen,
1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 13 april
2018 - 2018Z21621
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring
van de Staten-Generaal.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Wijziging Europese Overeenkomst betreffende het internationale
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 november
2018
Wijzigingen van de Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende
het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR);
Genève, 17 mei 2018 - 30952-320
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

10.

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking van verdragen niet de
goedkeuring van de Staten-Generaal.
BuZa

Agendapunt:

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis
van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 29 november 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op
7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de
internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) - 35100
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 januari 2019.
Uiterlijk 10 januari 2019 wordt een wetgevingsrapport verspreid voor gebruik
door de fracties.

Voorstel:
Noot:

Algemeen
11.

Agendapunt:

Advies Bureau ICT-toetsing (BIT) over het project DigiInhuur voor
inhuur van externe medewerkers

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2018
BIT-advies project DigiInhuur - 2018Z22734
De minister verzoeken om de Kamer over de voortgang te informeren zodra
de functionaliteiten in maart 2019 zijn opgeleverd.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Infrastructuur en mobiliteit
12.

Agendapunt:

Schiphol Gebruiksprognose 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 november 2018
Schiphol Gebruiksprognose 2019 - 29665-349
Betrekken bij het plenaire debat over de milieueffectrapportage van Schiphol.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Tijdstip milieueffectrapport Schiphol en beoogd tijdpad invoering
nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol incl. duur anticiperend
handhaven

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018
Reactie op verzoek commissie over het tijdstip waarop zij de MER Schiphol
kan verwachten en over het beoogde tijdpad voor invoering van het NNHS
incl. de duur van het anticiperend handhaven - 29665-350
Betrekken bij het plenaire debat over de milieueffectrapportage van Schiphol.

Voorstel:
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14.

Agendapunt:

Reactie op de verzoeken van het lid Laçin over de sluiting van de basis
van Ryanair op Eindhoven airport

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2018
Reactie op de verzoeken van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 1 en 6 november 2018, over de sluiting van de basis van
Ryanair op Eindhoven airport - 29544-852
Betrekken bij het dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair
op Eindhoven airport.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Nederlandse reactie aan International Civil Aviation Organization
inzake CORSIA

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2018
Nederlandse reactie aan International Civil Aviation Organization (ICAO)
inzake CORSIA - 2018Z22736
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief doet de minister de toezegging gestand uit haar brief van 27
november jl. over de ontwikkelingen ten aanzien van CORSIA en EU-ETS.
EU

Agendapunt:

Eerste reactie minister op het SWOV-onderzoek naar scootmobielen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 november 2018
Eerste reactie op het rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) over scootmobielongevallen - 29398-633
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 december
2018.

Voorstel:
Noot:

16.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Digitale transport strategie goederenvervoer

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2018
Digitale transport strategie goederenvervoer - 2018Z22747
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 december
2018.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Rijkswaterstaat als launching customer bij duurzame transities

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018
Duurzame transities en launching customerschap - 2018Z22442
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 december
2018.

Voorstel:
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19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de Letter of Intent inzake
Eurostar

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 24
augustus 2018
Letter of Intent Eurostar - 29984-788
Agenderen voor het algemeen overleg Internationaal spoor op 16 januari
2019.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 16
november 2018
Antwoorden op vragen commissie over de Letter of Intent Eurostar - 29984796
Agenderen voor het algemeen overleg Internationaal spoor op 16 januari
2019.
J&V, FIN

Water en milieu
20.

21.

Agendapunt:

Resultaten beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid
inclusief stand van zaken moties en toezeggingen voor AO Externe
Veiligheid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 november 2018
Resultaten beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid inclusief stand
van zaken moties en toezeggingen voor het algemeen overleg over externe
veiligheid - 28089-95
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 23 januari 2019.

Agendapunt:

Reactie op de uitzending van Zembla inzake AEC-bodemas

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 november 2018
Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Zembla inzake AECbodemas - 28663-72
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 23 januari 2019.

Voorstel:

22.

23.

Agendapunt:

Taakverdeling toezicht en handhaving en de rol van de ILT in het
kader van TUF recycling

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 21 november 2018
Toelichting taakverdeling VTH bij afvalbedrijven en de rol van ILT ter attentie
van TUF recycling - 28089-97
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 23 januari 2019.

Agendapunt:

Resultaten testen lanceerstandaard voor vuurpijlen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 22 november 2018
Resultaten testen lanceerstandaard voor vuurpijlen - 28684-542
De commissie voor Justitie en Veiligheid verzoeken de behandeling van deze
brief over te nemen.

Voorstel:
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Noot:
Volgcommissie(s):

24.

Deze brief kan worden besproken tijdens het nog te plannen algemeen overleg
Jaarwisseling en vuurwerk van de commissie JV.
J&V

Agendapunt:

Uitspraak Hof van Justitie EU over nieuwe vormen van mutagenese en
de gevolgen voor het biotechnologiebeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 30 november 2018
Uitspraak Hof van Justitie EU over nieuwe vormen van mutagenese en de
gevolgen voor het biotechnologiebeleid - 2018Z22737
De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoeken de
behandeling van deze brief over te nemen.
Deze brief kan worden besproken tijdens het nog te plannen algemeen
overleg Biotechnologie van de commissie LNV.
LNV, VWS, EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Europa
25.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018 - 21109236
Voor kennisgeving aannemen.
De minister van Buitenlandse Zaken geeft een periodiek overzicht van de
stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse
wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2018. Voor het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betekent dit één ingebrekestelling
en één dreigende implementatieachterstand:
• De ingebrekestelling betreft een niet tijdige implementatie van de Richtlijn
2014/45/EU (periodieke technische controle van motorvoertuigen en
aanhangwagens, en trekkerkenteken). De Europese Commissie heeft
Nederland hiervoor op 17 juli 2017 in gebreke gesteld. Op korte termijn
zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat een wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer aanbieden waarin dit alsnog wordt geregeld.
• De dreigende implementatieachterstand betreft Richtlijn
2016/2370 (openstelling markt voor binnenlands passagiersvervoer per
spoor en het beheer spoorweginfrastructuur, het Vierde spoorwegpakket),
met als uiterste implementatiedatum 25 december 2018. De Kamer heeft
9 oktober jl. ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van onder
meer deze richtlijn. De Eerste Kamer heeft op 27 november jl. verslag
uitgebracht. Naar verwachting wordt deze richtlijn tijdig geïmplementeerd.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 44-47

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 29 november
2018
EU-voorstellen week 44-47 - 2018Z22517
Ter informatie.
Raadpleging Ex-post evaluation of the Trans-European Transport Network
(TEN-T) programme 2007-2013.
Voorstel: Ter informatie.

Voorstel:
Noot:
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
27.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 30 november 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 35095-XII
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium
vastgesteld op donderdag 6 december 2018.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 30 november 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-A
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium
vastgesteld op donderdag 6 december 2018.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 30 november 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-J
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium
vastgesteld op donderdag 6 december 2018.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

Omissies in twee projectoverzichten in de ontwerpbegroting
Infrastructuurfonds 2019 (Kamerstuk 35000-A)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018
Omissies in twee projectoverzichten in de ontwerpbegroting
Infrastructuurfonds 2019 (Kamerstuk 35000-A) - 35000-A-70
Reeds betrokken bij het notaoverleg MIRT van 29 november 2018 en de
stemmingen op 4 december 2018.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Diverse onderwerpen luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018
Diverse onderwerpen luchtvaart - 31936-526
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart op 5 december
2018.

Voorstel:
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32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om tijdlijn van besluitvorming rond
Lelystad Airport, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018
Reactie op verzoek commissie om tijdlijn van besluitvorming rond Lelystad
Airport, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport - 31936-527
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart op 5 december
2018.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Toelichting op de ontwikkelingen van het mondiale
emissiecompensatie en reductiesysteem CORSIA en van het Europese
emissiehandelssysteem EU ETS

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2018
Toelichting op de ontwikkelingen van het mondiale emissiecompensatie en
reductiesysteem CORSIA en van het Europese emissiehandelssysteem EU ETS
- 31936-525
Betrokken bij de stemmingen op 27 november 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Belangrijkste bevindingen Integrated Regulatory Review Service
(IRRS) Follow Up missie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 26 november 2018
Belangrijkste bevindingen Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Follow
Up missie - 25422-240
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 28
november 2018.

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op het nieuwsbericht van de VRT ‘Extra
problemen vastgesteld bij kernreactor Tihange 2: betonijzer blijkt niet
op de juiste plaats te zitten’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 november 2018
Reactie op verzoek commissie op het nieuwsbericht van de VRT ‘Extra
problemen vastgesteld bij kernreactor Tihange 2: betonijzer blijkt niet op de
juiste plaats te zitten’ - 25422-239
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 28
november 2018.

Voorstel:

36.

Agendapunt:

Ondertekening Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2018
Ondertekening Bestuursakkoord Klimaatadaptatie - 31710-70
Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018.

Voorstel:
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37.

38.

Agendapunt:

Beantwoording vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van
het Deltafonds 2019

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 november 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-J-5
Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 november 2018
Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2019 - 35000-J-6
Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018.

Voorstel:

39.

40.

Agendapunt:

Invulling van een aantal moties en toezeggingen en de actuele stand
van zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 november 2018
Invulling van een aantal moties en toezeggingen en de actuele stand van
zaken ten aanzien van enkele andere waterdossiers - 35000-J-7
Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 26 november 2018.

Agendapunt:

Onderzoeksopzet effecten van aanbesteding in het OV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 november 2018
Onderzoekopzet effecten van openbaar aanbesteden in het openbaar vervoer 23645-682
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorordening op 6 december
2018.

Voorstel:

41.

Agendapunt:

Quickscan decentralisatie vier spoorlijnen en besluitvorming
Dordrecht - Brabant

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 november 2018
Quickscan mogelijke decentralisatie vier sprinterdiensten en besluitvorming
Dordrecht-Brabant - 29984-797
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorordening op 6 december
2018.

Voorstel:

42.

Agendapunt:

Onderzoek mogelijkheden doortrekken Valleilijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 november 2018
Onderzoek mogelijkheden doortrekken Valleilijn - 29984-798
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorordening op 6 december
2018.

Voorstel:
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43.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het MIRT-overzicht 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 september 2018
MIRT Overzicht 2019 - 35000-A-4
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg MIRT op 29 november 2018.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

44.

Agendapunt:

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 - 22 november 2018,
voortgang van het MIRT

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 november 2018
Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 - 22 november 2018, voortgang
van het MIRT - 2018Z22024
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg MIRT op 29 november 2018.
BiZa

Agendapunt:

Informele Milieu- en Transportraad 29 en 30 oktober te Graz

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 november 2018
Informele Milieu- en Transportraad 29 en 30 oktober te Graz - 21501-08-746
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad op 6 december
2018.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 december 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 29 november 2018
Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 december 2018 - 21501-08-747
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad op 6 december
2018.
EU, BuHa-OS, LNV, EZK

Agendapunt:

Stand van zaken spoorveiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 november 2018
Stand van zaken spoorveiligheid - 29893-224
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 4
december 2018.

Voorstel:

45.

Voorstel:

46.

Voorstel:

47.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2018
Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2019 - 35000-A-27
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg MIRT op 29 november 2018.

Voorstel:
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48.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het OvV-rapport Overwegveiligheid, een risicovolle
kruising van belangen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 november 2018
Beleidsreactie op het OvV-rapport Overwegveiligheid, een risicovolle kruising
van belangen - 29893-225
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 4
december 2018.

Voorstel:

49.

Agendapunt:

Ophoging projectbudget Zeetoegang IJmond

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2018
Ophoging projectbudget Zeetoegang IJmond - 35000-A-28
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Maritiem op 6 december 2018.

Voorstel:

50.

Agendapunt:

Stand van zaken moties en toezeggingen en beleidsontwikkelingen
maritieme zaken

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 november 2018
Stand van zaken moties en toezeggingen en beleidsontwikkelingen maritieme
zaken - 2018Z22630
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Maritiem op 6 december 2018.

Voorstel:

51.

Agendapunt:

Reactie op het gewijzigde amendement van het lid Laçin over de
instructiebevoegdheid bij een onvoldoende voor de
praktijkbegeleiding

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2018
Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Laçin c.s. over het niet
verliezen van de instructiebevoegdheid bij een onvoldoende voor de
praktijkbegeleiding (Kamerstuk 34182-27) - 2018Z22743
Reeds betrokken bij de stemmingen over de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen
(WRM) op 4 december 2018.

Voorstel:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
52.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het krokusreces

Noot:

05-12-2018 11.15 - 16.15 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
voor het jaar 2018 (samenhangend met de Najaarsnota)
06-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de
begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018
(samenhangende met de Najaarsnota)
06-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragenWijziging van de
begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (samenhangend met de
Najaarsnota)
06-12-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Maritiem
06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
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11-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma
11-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Helmplicht voor de snorfiets
12-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen HSL-Zuid
13-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel
omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk
zelfstandig bestuursorgaan
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel
aansprakelijkheid wrakopruiming
19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting OV en
Spoor
10-01 t/m vr 11-01 Werkbezoek Tweedaags werkbezoek aan een
waterstoffabriek
De leden Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Sienot (D66), Kröger
(GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Stoffer (SGP) hebben zich
aangemeld voor dit werkbezoek dat nog openstaat voor inschrijving.
15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verbetering realisatie zero emissie
busvervoer
16-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Internationaal Spoor
17-01-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
23-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
24-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

53.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
1. Wetgeving
• 34935 Wijziging van de Wet bescherming Antarctica
2. Debatten
• Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
• Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden
van 26 juni 2018
• Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden
van 4 september 2018
• Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 27 november 2018
3. Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden
van 30 januari 2018
• Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 13 maart 2018
• Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 13 maart 2018
• Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 22 maart 2018
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•

Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan
gedacht
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 14 juni 2018
Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden
slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 4 juli 2018
Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 5 juli 2018
Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de
milieuregels overtreden
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 13 september 2018
Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de
luchtvaartsector
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 4 oktober 2018
Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 10 oktober 2018
Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen
zonder aan veiligheidsregels te voldoen
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 16 oktober 2018
Dertigledendebat over de norm voor schadelijk fijnstof
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 16 oktober 2018
Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 18 oktober 2018
Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 30 oktober 2018
Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij
nieuwbouwprojecten
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 28 november 2018
Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van
klimaatverandering
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
van 29 november 2018

4. VAO's en VSO's
• VAO Nucleaire veiligheid met als eerste spreker het lid Wassenberg (PvdD)

Rondvraag
54.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GL) om in mei 2019 een separaat
algemeen overleg Handhaving te voeren

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 november 2018
Beantwoording vragen commissie over het Meerjarenplan ILT 2019-2023 35000-XII-62
Ter bespreking.
De verwachting is dat de Kamer in april 2019 de aangekondigde ILTbeleidsdoorlichting ontvangt.

Voorstel:
Noot:
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Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A01433
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